Meeting between Prime Minister and President of
the UAE and Ruler of Abu Dhabi His Highness
Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan
June 28, 2022

ୟୁ ଏଇର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ଆବୁ ଧାବିର ଶାସକ ମହାମହିମ ଶଶଖ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାଏଦ ଅଲ
ନାହାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶବୈଠକ
ଜୁନ୍ 28, 2022

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ମୁନଚ
ି ରୁ ଶେରିବା ସମୟଶର ଆବୁ ଧାବି ଠାଶର କିଛ ି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକିଥିଶଲ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ୟୁ ଏଇର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା
ଆବୁ ଧାବିର ଶାସକ ମହାମହିମ ଶଶଖ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାଏଦ ଅଲ ନାହାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୧୯ ଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶଶଷ ଥର ପାଇଁ
ଆବୁ ଧାବି ଗସ୍ତ କରିବା ପଶର ଏହା ଥିଲା ଉଭୟ ଶନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟଶର ସିଧାସଳଖ ଶବୈଠକ ।

ଏହି ଗସ୍ତର ମୁଖୟ ଉଶେଶୟ ଶହଉଛି ଗତ ମାସଶର ଶଶଖ ଖଲୋବିନ୍ ଜାଏଦ ଅଲ ନାହାନଙ୍କ ଶଦହାନ୍ତଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୟକ୍ତିଗତ ଭାଶବ
ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମଶବଦନା ଜଣାଇବା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନୟବର ଶଶଖ ମହମ୍ମଦ ବିନ ଜାଏଦ ଅଲ ନାହାନଙ୍କ ସଶମତ ତାଙ୍କ ପରିବାରବଗଗ
ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମଶଗଦାତା ମହାମହିମ ଶଶଖ ତାହନଉନ ବିନ୍ ଜାଏଦ ଅଲ ନାହାନ, ଉପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାମହିମ ଶଶଖ
ମନଶସୌର ବିନ୍ ଜାଏଦ ଅଲ ନାହାନ, ଆବୁ ଧାବି ନିଶବଶ କତୃ ପକ୍ଷଙ୍କ ପରିଚାଳନା ନିଶେଗଶକ ମହାମହିମ ଶଶଖ ହମିଦ ବିନ ଜାଏଦ, ଶବୈଦଶିକ
ବୟାପାର ଏବଂ ଆନ୍ତଗଜାତିକ ସହଶ ାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାମହିମ ଶଶଖ ଅବଦୁ ଲା ବିନ୍ ଜାଏଦ ଅଲ ନାହନ ଏବଂ ଅନୟମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତଶି ର
ସମଶବଦନା ଜଣାଇଥିଶଲ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ୟୁଏଇର ତୃ ତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଆବୁ ଧାବିର ଶାସକ ଭାଶବ ନିବାଗ ଚିତ ଶହାଇଥିବା ଶଶଖ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାଏଦ ଅଲ
ନାହାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ଉଭୟ ଶନତା ଭାରତ-ୟୁ ଏଇର ବିସ୍ତୃତ ରଣଶନୈତକ
ି ସହଶ ାଗର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ସଂକ୍ରାନ୍ତଶର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି

ାହାକୁ ଶସମାଶନ କିଛ ି ବଷଗ

ଧରି ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଶେବୃ ୟାରୀ ୧୮ତାରିଖଶର ଶସମାନଙ୍କ ଭଚଗୁ ଆଲ ଶବୈଠକଶର ଉଭୟ ଶଦଶ ବିସ୍ତୃତ ଆଥିକ ସହଶ ାଗୀ
ରାଜିନାମାଶର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଶଲ

ାହାକି ଶମ ୧ ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ଶହାଇଛି । ସିଇପିଏ ଉଭୟ ଶଦଶ ମଧ୍ୟଶର ବାଣିଜୟ ଏବଂ ପୁଂଜି

ବିନଶି ାଗକୁ ଆହୁ ରି ବୃ ଦ୍ଧି କରିବ ଶବାଲି ଆଶା କରା ାଉଛି । ୨୦୨୧-୨୨ ଆଥିକ ବଷଗଶର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜୟ ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ୭୨
ବିଲିଅନ ଆଶମରିକୀୟ ଡଲାର ଥିଲା । ୟୁ ଏଇ ଶହଉଛି ଭାରତର ତୃ ତୀୟ ବୃ ହତମ ବାଣିଜୟି କ ସହଶ ାଗୀ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃ ହତମ ରପ୍ତାନି ସ୍ଥାନ
। ଗତ କିଛବ
ି ଷଗ ଧରି ଭାରତଶର ୟୁଏଇର ଏେଡିଆଇ ନିୟମିତ ଭାଶବ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଉଥିବାଶବଶଳ ବତଗମାନ ଏହା ୧୨ ବିଲିଅନ ଆଶମରିକୀୟ
ଡଲାରଶର ପହଂଚିଛ ି ।

ଉଭୟ ଶନତା ଭଚଗୁ ଆଲ ଶବୈଠକଶର ଏକ ଭିଜନ ବକ୍ତବୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଶଲ ାହାକି ବାଣିଜୟ, ପୁଂଜି ନିଶବଶ , ନବୀକରଣ ଶ ାଗୟ ଶକ୍ତି,
ଖାଦୟ ନିରାପତା, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଦକ୍ଷତା, ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତ ି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ଷତ୍ରଶର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଶ େଜ୍ଞ ପାଇଁ ଶରାଡମୟାପ ରଖିଛି । ଉଭୟ
ଶନତା ସଶନ୍ତାଷ ବୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଶ

ଭାରତ ଏବଂ ୟୁଏଇ ନିରନ୍ତର ଭାଶବ ବଂଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଗ ସମ୍ପକଗ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଭାଶବ ଶଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟଶର

ପାରସ୍ପରିକ ସଂପକଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଶକ୍ଷତ୍ରଶର ଅଧିକ ସହଭାଗିତା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଭାରତ-ୟୁ ଏଇ ମଧ୍ୟଶର ଏକ ମଜବୁ ତ ଶକ୍ତି ସହଭାଗିତା ଅଛି
ାହା ବତଗମାନ ଅକ୍ଷୟଶକ୍ତି ଉପଶର ଶୋକସ କରୁଛି ।

ଶକାଭିଡ-୧୯ ମହାମାରୀ ସମୟର ୟୁ ଏଇଶର ଥିବା ୩.୫ ନିୟୁତ ଭାରତୀୟଙ୍କର

ତ୍ନ ଶନଇଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୟୁଏଇର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା

ଆବୁ ଧାବିର ଶାସକ ଶଶଖ ମହମ୍ମଦ ବିନ ଜାଏଦ ଅଲ ନାହାନଙ୍କୁ ଧନୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଗସ୍ତଶର ଆସିବାପାଇଁ ଶସ ଶଶଖ
ମହମ୍ମଦ ବିନ ଜାଏଦ ଅଲ ନାହାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ।

ଆବୁଧାବି
ଜୁନ୍ 28, 2022

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on
MEA’s website and may be referred to as the official press release.

